
  

ر                     ا ا
ـ ـ ا س ا                    ا

ـا                                                      ا
ط  س ا ا            أ      ا

ة( أة و ا ون ا  )ا ا 

  
  

  :ـ    
ات   ا

ي   ا ا ا

ب ا _1 اءة آ  :  
  

 

رآ  ا ا

 

 س ا

 

رآ  ا ا

 

    الخميس بعد صالة العصر  مسجد النصر  رواني سارة. ذة

    الجمعة بعد صالة العصر  مسجد بني ورياغل  المنيري فاطمة. ذة

    االثنين  بعد صالة العصر  مسجد بوخالف  اليمالحي وداد. ذة

    الخميس  بعد صالة العصر  مع الحسنيمسجد المج  أياو بشرى.ذة

    الخميس بعد صالة العصر  مسجد السانية بئر الشفا  الخراز وفاء.ذة

    الخميس بعد صالة العصر  مسجد النور القوادس  المقلق خدبجة. ذة

    الخميس بعد صالة العصر  عبد اللطيف.مسجد م  أكريكر لوبنة. ذة

    بعد صالة العصرالثالثاء  مسجد الموحدين  عالل بن لطيفة. ذة

  الخميس  بعد صالة العصر  مسجد مسجد مسنانة  الحنفي الزهرة فاطمة.ذة

  الخميس  بعد صالة العصر مسجد عبد اهللا كنون  ياسين نعيمة. ذة
 



ة ا _2 س  دروس  ا

: 

  
 

رآ  ا ا

 

 سا

 

رآ  ا ا

  ة العصرالخميس بعد صال  مسجد إرم  بني مكادة  رواني سارة. ذة

  المنيري فاطمة. ذة
 أنس   -العزيفات -مسجد أحرارين 

  بن مالك

  -االربعاء– الخميس –االثنين 

  بعد صالة العصر

  االثنين  بعد صالة العصر  مسجد بوخالف  اليمالحي وداد. ذة

  االربعاء  بعد صالة العصر  3مسجد الزمري  أياو بشرى.ذة

  الخراز وفاء.ذة
 -حمد ال-مسجد أوالد بن تاويت

  عثمان بن عفان

  الخميس-  الثالثاء-االثنين

  بعد صالة العصر

  المقلق خدبجة. ذة
  - الهدى–مسجد  البدراوين 

  بو حساين 

   الجمعة- الخميس

  بعد صالة العصر

  االربعاءبعد صالة العصر  مسجد أرض الدولة   أكريكر لوبنة. ذة

  الة العصرالثالثاءبعد ص  )سيدي بوخاري(مسجد النور  عالل بن لطيفة. ذة

  الحنفي الزهرة فاطمة.ذة
  مسجد بالل

  السجن المحلي-

  16:00الى  14 00.االثنين  من

  14:00 الى12:00االربعاء من  

  16:30الخميس  من  مسجد عبد اهللا كنون  ياسين نعيمة. ذة



وات  _3 ات و 
ت  س  

 :ا

 

ا 
رآ   ا

 سا

  
  ا

  ليمالحيا وداد. ذة

  كريكر لوبنة. ذة
  مؤسسة ابن تيمية 

  2015 فبراير 18

  

  الخراز وفاء. ذة

  المقلق خديجة.ذة
  مؤسسة المستقبل

  2015 فبراير 24

  أياو بشرى.ذة   

  الحنفي الزهراء فاطمة.ذة   
   يناير 11مؤسسة 

   2015  يناير 8

  الرواني سارة. ذة

  المنيري فاطمة. ذة

  الخراز وفاء.ذة

  د الرحمانإعدادية عب
  2015 يناير 5

  2015 فبراير 17  كلية العلوم القانونية والتقنيات   عالل بن لطيفة. ذة

  المنيري فاطمة.ذة

  الرواني سارة. ذة
   نونبر18مؤسسة 

  2015 فبراير 17

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ا ا و  _4
   :ا

  
 

 

رآ  ا ا

 

 س ا

 

 ا

 العلمي المجلس عضو

  العيدوني وداد.ةد

  والمرشدات

  دار العجزة 

  2015 فبراير 20

  عالل بن لطيفة. ذة
 صبيحة في مسجد هدي الرسول 

  لفائدة االطفال 

  2015 فبراير 15

ب  ا ا _5
  :ا 

 

 

رآ  ا ا

 

 س ا

 

 ا

   2015 فبراير 24  مسجد النصر  رواني سارة. ذة

  2015 فبراير 23  مسجد بني ورياغل  المنيري فاطمة. ذة

  2015 فبراير 23  مسجد بوخالف  اليمالحي وداد. ذة

  2015 فبراير 19  مسجد المجمع الحسني  أياو بشرى.ذة

  2015 فبراير 19  مسجد السانية بئر الشفا  الخراز وفاء.ذة

  2015 فبراير 23  مسجد النور القوادس  المقلق خدبجة. ذة

  2015 فبراير 20  عبد اللطيف.مسجد م  أكريكر لوبنة. ذة



  2015 فبراير 24  مسجد الموحدين  عالل بن لطيفة. ذة

  2015 فبراير 20  مسجد بني ورياغل  المنيري فاطمة.ذة

  2015 فبراير 19 مسجد عبد اهللا كنون  ياسين نعيمة. ذة

ع _6 س  :ت ا و ا

 
 

رآ  ا ا

 

 س ا

 

 ا

  الخميس بعد صالة العصر  لنصرمسجد ا  رواني سارة. ذة

  الجمعة بعد صالة العصر  مسجد بني ورياغل  المنيري فاطمة. ذة

  االثنين  بعد صالة العصر  مسجد بوخالف  اليمالحي وداد. ذة

  الخميس  بعد صالة العصر  مسجد المجمع الحسني  أياو بشرى.ذة

  الخميس بعد صالة العصر  مسجد السانية بئر الشفا  الخراز وفاء.ذة

  الخميس بعد صالة العصر  مسجد النور القوادس  المقلق خدبجة. ذة

  الخميس بعد صالة العصر  عبد اللطيف.مسجد م  أكريكر لوبنة. ذة

  الثالثاءبعد صالة العصر  مسجد الموحدين  عالل بن لطيفة. ذة

  الخميس  بعد صالة العصر  مسجد مسجد مسنانة  الحنفي الزهرة فاطمة.ذة

  الخميس  بعد صالة العصر جد عبد اهللا كنونمس  ياسين نعيمة. ذة

 
 


